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Informacje ogólne: 

NOMARK PLATFORM  – Mobilne 
Stanowisko do Zgrzewania 
Kondensatorowego  – jest dedykowaną 
mobilną platformą do realizacji procesu 
zgrzewania kondensatorowego, przy 
zastosowaniu zgrzewarek NOMARK (65, 
66, 88 i 10) belgijskiej firmy Thomas 
Welding Systems. 

Stanowisko umożliwia realizację procesu 
zgrzewania kondensatorowego na 
specjalnej płycie wykonanej z czystej 
miedzi (grubość 10mm), zapewniającej 
doskonałe przewodnictwo elektryczne. 
Dzięki takiemu rozwiązaniu zgrzewane 
detale są doskonale uziemione, bez 
konieczności podpinania kabli 
masowych, co gwarantuje zgrzewy  
o najwyższej estetyce i wytrzymałości.  

Po zainstalowaniu którejkolwiek 
zgrzewarki z serii NOMARK na prezentowanej platformie, z maszyną gotową  
do pracy można udać się w dowolne miejsce na terenie zakładu produkcyjnego  
w sposób prosty, wygodny i przede wszystkim bezpieczny. 

Mobilna platforma do zgrzewania wyposażona jest w dwie zamykane szuflady 
służące do przechowywania podzespołów i dodatkowego wyposażenia zgrzewarki 
(jak na przykład uchwyty do elementów w różnych rozmiarach, klucz do zmiany 
uchwytów, instrukcja obsługi maszyny, notatki odnośnie ustawień i parametrów 
zgrzewania itp.), czy też samych elementów do zgrzewania – wszystko w jedym 
miejscu i zawsze pod ręką! Szuflady, oraz półka na maszynę, pokryte są gumą 
ryflowaną olejoodporną. Całość konstrukcji jest poręczna i wykonana w bardzo 
solidny i estetyczny sposób.  

NOMARK PLATFORM jest doskonałym uzupełnieniem oferty na same maszyny do 
zgrzewania typu NOMARK. W przypadku zainteresowania zakupem zgrzewarki i 
platformy udzielamy ciekawych rabatów. Zapraszamy do kontaktu! 
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Parametry techniczne: 

 

� Wymiary platformy (h x w x l): 910 x 650 x 520mm 
� Wyposażenie platformy: 

• 1 półka do zgrzewania kondensatorowego w całości wykonana z czystej 
miedzi (h x w x l) 10 x 640 x 500mm 

• 2 zamykane szuflady (h x w x l) 85 x 535 x 500mm 
• 1 pólka na urządzenie 

� Dopuszczalne obciążenie całkowite platformy: 170kg 
� Dopuszczalne obciążenie szuflad: 40kg 
� Stanowisko wyposażone w uchwyt do łatwego przemieszczania 
� Wszystkie szuflady wyłożone gumą ryflowaną olejoodporną 
� Półka na urządzenie wykonana z blachy stalowej pokrytej gumą ryflowaną 

olejoodporną 

 

Mobilne Stanowisko do Zgrzewania Kondensatorowego N OMARK PLATFORM  
zostało zaprojektowane oraz wykonane na potrzeby Seen Distribution przez: 

INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJI 
PAŃSTWOWY INSTYUTU BADAWCZY W RADOMIU 

ul. K. Pułaskiego 6/10, 26-600 Radom 
tel.: 48 364-42-41, fax: 48 364-47-60 

instytut@itee.radom.pl, www.itee.radom.pl  


